
 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (24كتاب الطهارة ) -مختصر الخرقي شرح: 

شرررق لررلم الم لررمس  ليمسرره  اررد ،ررإنر ال ررفمه درر ن مسرره يسرر،او فلن ي ررمر لررم ذلرر ره لالرلرر  لالمررري  درر   لرر  
   ....سلاء

 الشذخس  بف الكريم الخضذر
  السمم  ايكم لرحمة هللا لبركإتو.

ي رلم  بذنإ محمف ل اد آلو لصحبو يلمعرذن.ن ه لسام لبإر   اد  بفر لرسللولصاد هللا هالحمف هلل رب العإلمذن
والر ح  والمحرسة  ،فإن مسحح سسحهلد دون سعحلم لحم   ح م ،ويمسح على ظاهر القدم"س -رحمو هللا تعإلد-الم لم 

 رضرر  هللا-لدرر  ار ررر المرررلل  ررن  ارر   هيمسرره  اررد ،ررإنر ال ررفم فلن يسرر،اوه لفلن للانبررو "فححي كلححا سححوا 
 هلف بسررنف حسررنه لذررفلنررل  نررف يبرر  فا  لررل كررإن الررفذن بررإلريل لكررإن يسرر،  الخررم يللررد بإلمسرره مررن ي ررمر  س- نررو

يمسه ي اد الخمه دإلمسه لاخرم مرن ي رمر  -صاد هللا  ايو لسام-للف ريذت رسلم هللا   سحسن سنفره  م ي لم
نمرإ يمسره من ارصإبع إلد ين ذتلإل  الكعبذنه إلد ين يشرر  در  السرإوه ل  ي سرتل ب ييضرإا ار ارد بإلمسرهه لا 

 التخ،ذرمه نعرم لرف ذ ير  نر ا المسره رن المسره مبنرإر  ارد المراف بهر ا المسره التن،ذرم  بأصإبعو خطلطإاه لليس
 ل ذبإشرر مرن يذرر يبرإره ليمرإ يسر،او الر ر الخم م،هراا منإسبإا بذن النإسلي،ه غبإر المحق ب،هر الخمذ ي  ال

د نررو لررل مسرره  نتشرررت النلإسررةه للرريس بغسرر  ذ ياهررإه ذنتشررر ال رر ر الرر ل دذهررإه ليمررإ  راتاررضه ذبإشررر ال ررإ ل 
رنررو ذنتشررر لي يررفه يمررإ   النلإسررة   بررف مررن إ التهررإه لكررن ال رر ر الرر ل ل ء بررو لبإشررر بررو اررض   يمسرره بإلمررإء

لررل كررإن الررفذن   س-  نررورضرر  هللا-بإلنسرربة ر ررمر د نررو يصررذبو مررن الغبررإر مررإ يصررذبو دذ ياررو بإلمسررهه للرر ا لللررو 
ل   هيعن  بإلريل الملرف ال ل   يستنف إلرد فلذر ه نر ا الرريل الملررف الر ل   يسرتنف إلرد فلذر     برر  برو  بإلريل

فخرر  لررو درر  الررفذنه لالررفذن فذررن نررب لاتبررإ ه لرريس بررفذن آراء لالتهررإفات ملرررف ه لاحتمررإ ت   ايررة ملرررف ه ابررن 
فلذ    ليمة لهرإه نعرم إ ا خارت المسرألة مرن الرفلذ  لإ ت الع اية الت    ت يف بإحلر ليذرر نصلا  اد ين ا حتم

بر    برف ين  هالرفذن   ذاغر  الع ر  هذن،ر دذهإ بإرليسة لا لتهرإفاته لنر  معنرد نر ا ين الرفذن ذاغر  الع ر    
الصرريه نرل ملادرق ملاد رة  ل  ش  ين الع   السايم ه كس  يكلن الع   تإبعإا لانبه لالنب يحكم  اد الع   ل 

الع ر  لان ر ه درم تعرإرض برذن صرريه البرإبه ملاد رة نر ا شذخ اإلسمم لو كتإب  ،يم در  ل تإمة لان   الصحيهه 
مع ن   صحيهه نعم لف ذللف التعإرض د  ال،رإنر للرلفاا نسربيإا  نرف بعرض النرإس   اد دطرتو     صريه بإو  

ل  ذللررف تعررإرض بررذن نصررذن يل بررذن نررب لريل  ه اررم ذنتهرر فلن بعررضه لم رر  نرر ا ذرر لم بإلبحررل لبسرر ام ار
لارصر  درر   ه ارد ال،طرر ه يمررإ الللرلف  نررف آحرإف النرإس درر ن نر ا للررلف نسرب  ذر لم بإلبحررل صرريهه سرايمه بررإو  

يل كررإن  هذللررم  اررد العاررةإ ا لررم لكررن ذب ررد ينررو ذبحررل  ررن  ارر  لحكررم نرر ا شرر ء طذرربه  المسررألة الن رر ه لكلنررو
رضر  هللا -د ن م   ن ا   ي ر لوه العبر  بإلنبه للم  ار   هالعكسه  كس مإ لإء بو الفلذ  ال،إنر من العاة

 رن اإلنسرإن در    يعنر  الرريل الملررف ي رمرل لكإن يس،  الخم يللد من المسه مرن لل كإن الفذن بإلري  س- نو
 ى الرر ل لحررق   ار ررر لارنررإ ين المسرره   ذ يررالرر ل ذبإشررر اررضه ل رد بررإفا ارمررر ي،ررن ين المسرره ل سرر، 

لف ريذرت ل لارص  د  المسألة ا تبإ ه  هبإلخم بسبب مبإشرتو اررضه لمإ فام ارمر ك ل  د نو يكت،د بإل،إنر



يمسرره ي اررد الخررمه نرر ا ارصرر ه ل كرنررإ ين الررريل   ذتعررإرض مررع الررنبه  -صرراد هللا  ايررو لسررام-رسررلم هللا 
لح ف منو ا سرتطرافات التر    ي،همهرإ ك ذرر مرن ينر   هى  ختصإرركتإب شذخ اإلسمم يعن  لل ين بإر إا تصف

إ دضررما  ررن المتعامررذنه يعنرر  يحيإنررإا يمررر يك ررر مررن مإ ررة صرر،حة كأنهررإ عاررمه ك ذررر مررن ينرر  العاررم   ي،هملنهررال
  كرت ينإ د  منإسبإت ين د  الملاف ارلم مرن الررف  ارد ابرن ه لخا  د  الكممه  ليس هطمسم ل صلر ال إرا 

السنة مإ ي رب من  م مإ ة ص،حة كاهإ لل تاغد من الكتإب مإ صإر ديو ي رر ححرإف المتعامرذن  منهإجد  مطهر 
ه وه لالملارف السرإفس ديرو ييضرإا يك رر مرن  م مإ رة صر،حةه يك رر مرن نصر،الكرمم ال ذن   يست،ذفلن من م   نر ا

بإل،عرر  ينررإ لررريت منهررإج السررنة درر   هلمتعامررذنإنمررإ ل صررلر درر  ك ذررر مررن ا ه  هدررم لخارر  درر  كررمم شررذخ اإلسررمم
ه لمإ ا  رن الم رفمإت الم مرة ل،هرم م ر  نر ا الكرمم مرإ نعتنر  بهرإه نصررف الهمرة مإ ت،هم شذ إالملضعذن ن ذن 

ل  نهررتم بهررإه للرر ا بعررض العامررإء  هلمررإ نررل يللررد منهررإه الم ررفمإت الترر  تعذننررإ  اررد دهررم نرر ا الكررمم مررإ نعتنرر  بهررإ
لدرر  المنطررق ل،هررم م رر  نرر ا الكررمم مررن شررذخ اإلسررممه لشررذخ  همب العاررم الن،ررر درر   اررم الكررمميطابررلن مررن طرر

س   يسرت،ذف إن م   ن ا العام كاحم لم  يل  اد ريس لب ه للإم د  ملضرع آخرر سي لم -رحمو هللا-اإلسمم 
رل  يحتإج إليو ال ك ه يعن  ب مكإنرو ين ي،هرم النصرلب مرن يذرر نر ا العارم منو الغب ه يرل برم  ه ه لنرل  ارم ك 

ش ه لكن من يراف ين ذتصفى لارفلف  اد الطلا رم المخإل،رةه ليمرن  ايرو مرن ين ي،ترتن بربعض ارلرلام م ر  نر ا 
مإ الن،ر د   ام الكمم لد  المنطقه لمرن ينر  العارم مرن ذررى ينرو   برف مرن ي ريه لا   دإلنللل لابن الصمق حر  

دررفرء تعررإرض الع رر  لالن رر  يعنرر  لررل ي تطررم منررو مررن الكررمم اللاضرره مررن لراءتررو لذتصررفى لارررف  اررد المخررإل،ذنه 
عارم ي رتحم الكمم شذخ اإلسمم مإ ذلع  د  ملاف لطذرم انت،رع النرإس برو انت،إ رإا  ،يمرإاه بحذرل   ذلعر  طإلرب 

 يمرات ن ا الكتإب الع،يمه ل  يمكن ين يستغند  نو بحإم من ارحلامه ابن ال يم ي لمس
 ج      لالررررررررري كتررررررررإب الع رررررررر  لالن رررررررر  الرررررررر ل

 مرررررررإ دررررررر  الللرررررررلف لرررررررو ن،ذرررررررر  رررررررإن  
 
 ج

لبررفلن حرر ف مررإ   ي،هررم منررو نرر ا   شرر  ينررو  هفلن تن رريه هلكررن تلعرر  طإلررب العاررم ي ررري م رر  نرر ا الكتررإب مشرركاة
لكترإب يحفل رف  دعر   نرف بعرض طرمب العارم بحذرل ذترر  ال رراء  بإلكايرةه در  ا سرمع ابرن ال ريم ذ نر   ارد نر ا ا

 .....يل ذلمذن  م ذنصرف... إ م   ذابل ين ي ري ديو ذلم هالع،يم بإفر إلد التنإ و للراءتو
إلرب العارم ط هه دذترر  ال رراء ه   م بعف  ل  مإ دهم منو شرذ إ ه نب طإلب العام إلد ن ا الكتإبلطن  العا  لافار 

العكررس مررن فرلررة إلررد  هه  ررم ذبررفي ذنرر مه  يعنرر  مررإ يصرر  السررط هإرسرره ه يعنرر  ذترلررد ايررو ين ذبررفي بإرسرره  د
فرلة من فرلإت السام حتد يص  إلد المنتهد إلد السطهه ييضإا شذخ اإلسمم من كتبو الع،يمرة للرف ترم طبعرو 

 ال ل ي لم ديو ابن ال يمس  د التأسيس لارا له تأسيس الت فيسهلمح ق د   مإنية ملافات الرف  ا-لهلل الحمف-
  ضرررررررررولكررررررررر ل  التأسررررررررريس يصررررررررربه ن

 ج         لمررررررررررررن العلذررررررررررررب ينررررررررررررو بسرررررررررررررمحهم

 ي للبرررررررررررررررررررررررة لاعرررررررررررررررررررررررإلم الربرررررررررررررررررررررررإن  
 يرفانرررررررررم نحرررررررررل الحضررررررررريض الرررررررررفان 

 ج
 ج

 هل ررف يسرالب شرذخ اإلسرمم هلكن الطإلب ال ل لري لباهإ مرن كترب شرذخ اإلسرمم هن ر الكتب ي رينإ طإلب العام
 لصإر يمذ  بذن الكمم ال ل يمكن دهمو لال ل   يمكن دهمو. 

يللب بعضهم ين يمسه ارسر،  مرع ار ارده  "فإن مسح سسهلد دون سعلم لم    م" س-رحمو هللا-لم ي لم الم  
لين يعمررم الخررم بإلمسرره كإلرلرر  كتعمرريم الرلرر  بإلغسرر ه لتعمرريم الررريس بإلمسررهه لكررن الررراله ينررو   ذارر م يسرر  



نمإ الم م يس  ،إنر ال فمب  ل  يست ارس،  ن المطالب يسر  ر "لم    م إن مسح سسهلد دون سعلم" حبه لا 
للذارةه كمرإ ينهرإ ييضرإا  إدتمسه المري  كإلرل   اد الخرم ذلمر "والر   والمرسة في كلا سوا " ار اد فلن ارس، 

تمسرره  اررد الخمررإر المحنرر  الرر ل يشررق ن  ررو كإلعمإمررةه يمسرره  اررد مررإ يشررق ن  رروه لكررن كرر  ديمررإ ذخصرروه ننررإ 
منهمإ محتإج إلرد الخرمه لكرن لرل لبسرت المرري   مإمرة يل  رن كم  سلاءالرل  لالمري  د   ل    سي لم د  الخم

مإمرة ل  يمسره درم تمسره المرري   ارد الع هرن نر ا تشربو محررم   مرإ يمسره لبس الرل  خمإراا يمسه يل مإ يمسه
 ن نرررر ا يشررررم س إلررررف ي ررررلم لإ رررر   لالرلرررر  لالمررررري  درررر   لرررر  سررررلاء  سرنررررو درررر  النهإيررررة لررررإم الرلرررر   اررررد الخمررررإر 

لاحإلة إلذهمإه لالرل  يمسره  ارد الخرمه الممسلحإته نعم تمسه المري   اد اللبذر ه يمسه الرل   اد اللبذر  
رن نرر ا تشرربوه ليلرنررإ نرر ا    مخإل،ررة دررميمررإ درر  حررإم ال هلالمررري  تمسرره  اررد الخررم لاحإلررة الفا يررة درر  الطررردذن

 رن لرربس   رنررو تشرربو بإلرلرر  عبررإء   اررد الكت،ررذنالكررمم إلررد مررإ لإلررو بعررض ينرر  العاررم درر  تحررريم لرربس المررري  ال
 ارد اركترإفه دهر  ي رإم بم ر  نر ا ديمرإ إ ا لربس الرلر   بإءترو  ارد مشإله ال الرل   اد الكت،ذنه نعمه ذابسلن 

  ن ا تشبو بإلنسإء ديحرم سن لم  الريس
 ...الطالب:....

لالررريس مغطررد بإلخمررإر لالعبررإء   هر  لهررإ لارلررإمل  يبرر همررإ فام ينررإ يصررا  بإلعبررإء   اررد الكتررم سرن المررري  ت ررلم
ل  شر  ين م ر  نر ا الكرمم ي رإم مرن برإب  هنر ا تشربو سن رلم هرنرو ذتعبهرإ لربس العبرإء   ارد الرريس   اد الكتم

حترإج الرلر  در  البررف الشرفذف ين يضرع برذن النرإس بهر ر الحرإمه لكرن إ ا ا م تخررج بهرإلر   ا حتيإ ه لسف ال ريعة
  ن الرلرر  لررو نرر ا لنرر ا لالمررري  لرريس لهررإ نرر اس إيل ن ررلم س إن نرر ا تشرربو بررإلمري  ديمنررعنرر  ن ررلم هسرروبشررتو  اررد ري
  طرف ن ا يل    ده  يتشبو الرل  بإلنسإء حرام م او سن تشبو المري  بإلرلإم حرامه إ اا ن لمس إذنبغ  إ ا لانإ
 ...الطالب:....

 مإف  المابلس يذر منإسبة لانسإء ن ن  يك،  د  مخإل،ة النسإء بإلنسبة لارل  ين تكل 
ن لربس المرري  لمرإف  مخإل،رة لمرإ ذابسرو الرلرإم يك،ر  درر  س إن،رس الشر ء يعنر  إ ا  كسرنإنإ انعكسرته ي رلم ال إ ر 

 المخإل،ة.
 .......:الطالب

منهرإ  دذهإ إشركإم  رنهرإ تمنرع لللرلره ليسلدض،إضة  اد الكتمه لاسعة  إينإ يلبسه سرنو لف ت لم  ن ا لفر  ا ف
ل  بف من ن ا الللو د  بعض الحإ ته لا  ا لانإ بم   ن ا نمنع الرل  من لربس  بإءترو  ارد الرريس ه ن ا الللو

درر  ا كررإن نرر ا مررن   لمررإ ا يمنررع درر  النسررإء فلن الرلررإم سلمررن ي ررلم إلعررفم التشرربو بإلنسررإءه للررل يل نررإر دتحنررإ بإبرر
 سيمإ د  شف  الحر يل شف  البررف نرى الرلإم بك ر    إخصإ ب الرلإم دإل إن  من خصإ ب النسإءه   ش  ين

لكرن نر  نر ا يك،ر   هلت رذهم ييضرإا البررفه نر ا مللرلف بك رر  هالشرمس  بإءتهم  اد الريس لت ذهم شرف  حرر ذابسلن 
  ن ن ا من ارملر المشتركة الت    ي ع دذهإ التشبوس إيل ن لم  د  م إباة التشبو بإلنسإء

 ......:الطالب



لمفلنرةه لكرن ممرإ لذر  در   لر  تشربو النسرإء بإلرلرإمه  ارد كر  حرإم لربس الرلر   ع رملر ك ذرر  معرلدرةن  تمن
 رم يعرلف الحكرم إلرد ينرو لانسرإءه در  ا  فر ب فرنإه الحإلة ذنبغ  ين تل ريسو لاحإلة ليس نل ارص ه  بإءتو  اد 

 س بلللف لاة بحذل   ذرتب  ايو حكم.لبسو لاحإلة   ش  ين م   ن ا ملللف لللف ك ر  بإلنسبة لارلإمه للي
 ...ل اد ن ا ن م  اد بإب الحيض إلد ارسبل  ال إن  من الفراسة من ال،ص  ال إن . يس اة ك ذر  لفااه


